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 «دانشکده پیراپزشکی  »

 

با رشته علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني شروع   پيراپزشكي با عنوان آموزشكده 1342دانشكده پيراپزشكي از سال 

بصورت مشترك با دانشكده پرستاري مامايي و بهداشت ادامه فعاليت داد و در  1375تا سال  1359بكار نمود. از سال 

 .بعنوان دانشكده پيراپزشكي و بصورت مستقل شروع بكار نمود 1386نهايت در سال 
 

 

 

 

 محمد باقر شمسیدکتر  رياست دانشكده:

 
 محمدرضا سروش گل اداري و مالي: معاون

 

 

  بیژن صبور معاون آموزشي:

 دکتر یحیی صفریپژوهشي:  مدير

 

 
 

 

 6719851351کدپستی:        بلوار دولت آباد، دانشکده پیراپزشکیآدرس: کرمانشاه، میدان ایثار، 

 38162250دورنگار)فاکس(:                            38162035 -38162558تلفن: 

 sac_paramedical@kums.ac.irپست الکترونیکی: 
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  دانشکده آموزشی امکانات

  کالس درس- 

كليه كالس ها مجهز به امكانات سمممعي بصممري مي باشممند  شممامل    .نفر 60الي 30ظرفيتبا  درس كالس16-الف 

 (.Spekerپروژكتور و  data  ،كامپيوتر سيستم كامل 

 سيستم كامل كامپيوتر با امكانات اينترنت و... 30كامپيوتر مجهز به كالس  2 -ب

 سالن موالژ با امكانات الزم جهت آموزش دروس تشريح و... -ج

 سالن اينترنت -د

 مركز مهارتهاي باليني –ه 

  

 با امكانات كامل صوتي وتصويري نفر130ظرفيت با: آمفی تئاتر-

 

ساحت    : کتابخانه-  ضايي به م ضه اطالعات  -امكانات مركزكامپيوتر مترمربع  با600 در ف سالن مطالعات   - پايگاه عر

 و... اتاق كاركنان -بخش امانات  - اتاق آماده سازي وفهرست نويسي - خواهران وبرادران
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سي   32092 تاسمي  ررديد. اين كتابخانه هم اكنون داراي  1369كتابخانه دانشمكده پيراپزشمكي درسمال     جلد كتاب فار

مي    17  صبح الي8است. ساعت كار كتابخانه از ساعت      برادران سالن مطالعه خواهران و  3و جلد كتاب التين  3913 و

  مي باشد. و...  كامپيوتر كالس اينترنت، سالن اين واحد داراي بخش هاي امانت، نشريات و  .باشد

 اعضا کتابخانه:

  پروين چمچمالي  رئي  كتابخانه(

  (بخش امانات- كتابدارفيروزه مطلوبي 

  (بخش امانات-عالمتاج كهراري  كتابدار

 (بخش امانات- كتابدارسهيال نيک آئين 

                          
   بخش اينترنت كتابخانه(   تيمورپورمهران                 

 کتابخانه: 
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 شامل: :آزمایشگاه ها- 

 بيوشيمي  دروس شيمي و،پژوهشي آزمايشگاهي بيوشيمي تحقيقاتي( جهت امور آزمايشگاه شيمي و 

 

    انگل شناسي رشته هاي     جهت ارائه دروس عملي باكتري شناسي و   انگل شناسي   آزمايشگاه ميكروب شناسي و

 .ه و دانشگاهمختلف دانشكد
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                سمت سي، فيزيولوژي، ق شنا سي، ايمني  شنا سي جهت ارائه دروس خون  شنا سي و خون  شنا شگاه ايمني  آزماي

 هاي كاربردي مامايي 

  

 با امكانات  وتعمير ونگهداري شممامل آزمايشممگاه دزيمتري، كنترل كيفي و فيزيک عمومي آزمايشممگاه فيزيک

 مورد نياز

  

ي فوريتها ،  مهارتهااصممول وفنون  مجزاي  سممالن  دومترمربع در120حدود يفضمماي  در مرکز مهارت های بالینی: - 

 .مي باشد مجهز به كليه امكانات آموزشي  و اتاق عمل بيهوشيپزشكي، 

 در اين مكان دانشجويان مهارتهاي باليني مختلف آموزش داده مي شود

  سيده صغري حجازي 

 

  ( مسئول واحد مهارتهاي بالينيبهمن فالحي
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 پژوهشی -فضای آموزشی-2

در هفت  و كارداني ارشد  ، كارشناسي  كارشناسي پيوسته وناپيوسته    دانشجو در مقاطع   800از اين دانشكده با داشتن بيش   

سته اي، راديولو      شكي ه شته اتاق عمل، پز شكي    ر شگاهي، فوريت هاي پز سالمت  ،ژي، علوم آزماي    فناوري اطالعات 

و فوريت هاي ، كاردرماني دانشممجويان اهتمام دارد و در ن ر دارد رشممته كارشممناسممي فيزيوتراپي به آموزش وهوشممبري 

  . نمايد راه اندازيپزشكي را نيز 

 اداره آموزش - 

سان اداره آموزش:      شنا شجو، انجام امور مربوط به انتخاب واحد، مكاتبات اداري،  شرح وظایف کار ثبت نام دان

  صدور رواهي تدري ، انجام امور فراغت از تحصيل، بررزاري امتحانات 

: امور مربوط به تن يم برنامه كالسمممهاي تئوري و عملي، تن يم برنامه امتحانات، عقد            واحد برنامه ریزی درسییی    

 تدري  قراردادحق التدري ، صدور رواهي

 و... تعيين كالس هاي جبراني : كنترل وضعيت تشكيل كالسها، واحد امور مربوط به کالسها

 : تشكيل پرونده آموزشي دانشجويان ثبت و ضبط انتخاب واحد، كارنامه، مكاتبات مربوط به دانشجويان، واحد بایگانی
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 رواهي هاي تدري . تشكيل پرونده آموزشي جهت مدرسين و ضبط مدارك مربوط به قراردادها، 

 واحد مشاوره دانشجویی: 

اين واحد به همت معاونت دانشجويي وفرهنگي در دانشكده راه اندازي ررديده  وبه دانشجويان دانشكده در زمينه هاي      

 .مختلف مشاوره مي دهد

 

 : اداره آموزش کنانکار

  سرپرست اداره آموزش( مژران صفايي

   

 
 (دروسي كرمي  برنامه ريز آزيتا

 
فوريتهاي   هاي   كارشمممناس رشمممته      افسمممانه مراديان    

 (وپزشكي هسته اي  پزشكي

 

   (هوشبري فتانه عزيزي  كارشناس رشته
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 شمسي عزيزي كارشناس رشته علوم آزمايشگاهي(

 
فناوري اطالعات   هاي  كارشناس رشته  سميه حيدري  

 (و اتاق عمل  سالمت

 

 

 

 راديولوژي(مژده حيدري كارشناس رشته 

 

 
تحصيالت تكميلي واستعداد   كارشناس مراديان افسانه 

 (درخشان 

 

 

 افسانه مراد پور  كارشناس دانشجويان بين الملل(

 

 

 (آموزش مسئول بايگانيمهتاب طاهري 

 
 كالسها(امور  مسئول سمعي وبصري و  فرهاد عسگري

 
  ماشين نوي  اداره آموزش( ميرزايي مريم  
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 سمعی و بصری واحد- 

دستگاه نصب در كليه كالس ها، ويدئو پروژكتور به تعداد    22كامپيوتر شامل  سيستم    اين واحد داراي امكاناتي از قبيل: 

سيار،         25 ستگاه، ويدئوپروژكتور  صب در كليه كالس ها، لب تاب د ستگاه ن ، دوربين فيلم برداري، دوربين ويژواليزرد

 . مي باشدصوتي وتصويري  وديگر امكاناتيد، فيلم هاي آموزشي عكاسي، ميكروفن، پروژوكتور اسال

 
 

 (EDOواحد توسعه آموزش ) - 

اين دفتر به من ور  تشمممكيل ررديده دانشمممكده واحد توسمممعه آموزش با هدم كمک به بهبود و ارتقای كيفيت آموزش 

اعضاي هيات علمي دستيابي به اهدام يادشده با بهره ريري از كارشناسان و صاحب ن ران آموزش پزشكي و مشاركت     

شكده نقش هايي را ايفا مي كند.  شيابي   ، برنامه ريزي       دان شي ارز شي وپژوه اين واحد داراي كميته هاي مختلف آموز

 زي و...(آموزشي، پژوهش در آموزش، آموزش مجا

 

 EDOمسئول                محمدرسول توحيد نيا 

              

 
  كارشناس        

 اساتید  مشاوره دانشجویی -

، پژوهشي ، مختلف اساتيد آن رروه مسئوليت مشاوره دانشجويان در زمينه هاي مختلف آموزشيآموزشي   دررروههاي 

 خودودانشممجويان جهت مشمماوره ، رفع مشممكالت آموزشممي و...به اسمماتيد مشمماورپيشممرفت تحصمميلي و... راعهده دارند. 

 مراجعه  مي نمايند.
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 آموزشی هایگروه -

رروه اتاق عمل، راديولوژي و پزشممكي هسممته اي، علوم آزمايشممگاهي، فناوري اطالعات   7هاي آموزشممي شممامل رروه

 سالمت، فوريت هاي پزشكي و هوشبري است.

 گروه اتاق عمل-

 اتاق عملتكنولوژي  كارشناسي ارشد  و ناپيوسته  ، كارشناسي پيوسته  ها و مقاطع: رشته

 تاریخچه و معرفی گروه:

، و درمقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته از سال  1380تا  1366رشته اتاق عمل در ايران در مقطع كارداني بين سالهاي 

در حال حاضر  اين رروه در مهرماه  هر سال دانشجوي . ررديددر دانشكده هاي مختلف سطح كشور راه اندازي  1387

اين رروه مسئوليت برنامه  جديدالورودكارشناسي پيوسته و در نيمسال دوم دانشجوي كارشناسي ناپيوسته جذب مي كند.

امه مدون ريزي آموزشي دانشجويان اتاق عمل را از بدو ورود تا لح ه فارغ التحصيلي به انجام مي رساند و تن يم برن

آموزشي، ارائه دروس ترمي، راهنمايي تحصيلي دانشجويان، تن يم كليه برنامه هاي كارآموزي دانشجويان و ن ارت دقيق 

 را عهده دار است. بر روند اجراي اين برنامه

واحد  74واحد دروس عمومي،  22واحد درسي كه شامل  130دانشجويا ن كارشناسي پيوسته تكنولوژي اتاق عمل،  

سال تحصيل مي رذرانند. رروه  4واحد كارآموزي درعرصه را طي  16واحد كارآموزي و  18دروس پايه و تخصصي، 

تربيت نيروي انساني آراه و كارآمد  ده مي كند.اتاق عمل اين دانشجويان را براي ايفاي نقش به عنوان كمک جراح آما

كه با كسب توانائيهاي حرفه اي در اتاق عمل و بهره مندي از دانش و تكنولوژي روز ، خدمات مورد نياز مراقبتي مقرون 

هدم مهمترين  به صرفه را در باالترين سطح استاندارد جهت حفظ، ارتقای و تعميم سطح سالمت بيمار و جامعه ارائه دهند

 رروه آموزشي اتاق عمل مي باشد. 

دانشجويان عالوه بركالس درس در آزمايشكاههاي مختلف ، مركز مهارتهاي باليني ، سالن موالژ ومراكز مختلف 

 آموزشي ودرماني آموزش هاي الزم را دريافت مي نمايند 

 :آینده شغلی 

 مدت دو سالانجام دوره طرح نيروي انساني بعد از اتمام دوره كارشناسي به -1

جذب در مراكز درماني مانند اتاق عمل بيمارستان ها اعم از خصوصي و دولتي، اتاق عمل هاي سرپايي در مراكز -2

 اورژان ، كلينيک هاي خصوصي و نيمه خصوصي

 :مقاطع تحصیالت تکمیلی موجود و آینده رشته اتاق عمل 
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مجوز جذب  دانشجو در اين مقطع به  1396از سال  مقطع كارشناسي ارشد رشته اتاق عمل تأسي  شد و 1394در سال 

رروه اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي ارائه ررديد. عالوه بر اين فارغ التحصيالن دوره كارشناسي اتاق عمل مي توانند 

 پ  از فراغت از تحصيل در دوره كارشناسي ارشد و باالتر در رشته هاي زير نيز ادامه تحصيل دهند:

 خدمات بهداشتي علوم تشريح، فيزيولوژي، آمار زيستي، تغذيه، نانوتكنولوژي، مديريتعمل ،  تكنولوژي اتاق -

 درماني، مهندسي پزشكي، تكنولوژي رردش خون و پرستاري مراقبتهاي ويژه  پ  از دو سال سابقه كار باليني(

 شرایط ورود به مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته 

 توانند در دوره كارشناسي ارشد اتاق عمل شركت نمايند:فارغ التحصيالن رشته هاي زير مي 

 كارشناسي تكنولوژي اتاق عمل، كارشناسي هوشبري، كارشناسي پرستاري

   اعضای هیات علمی گروه  

 مدير رروه                فرشته جاللوندي

 
 محمود فخري

 
 سميرا فتاحي

 
 پريسا ريزه وندي

 
    

 سهراب نصرتي

  
 

 فيضيرضا 
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 نگين الرتي

 

 
 

 سمانه قاسمي

 

 
. 

  ( سروش رل  كارشناس رروه  ستاره

 

  رادیولوژی تکنولوژیگروه -

سال        شاه از  شكي كرمان شگاه علوم پز شكي كار       1369رروه تكنولوژي راديولوژي دان شكده پز شجو در مقطع كارداني در دان با پذيرش دان

 صورت مي پذيرد.وارشد راديوبيولوژي  مقطع كارشناسي پيوسته وناپيوسته  3دانشجو دردر حال حاضرپديرش خود را آغاز نمود. 

ارشمممد ناپيوسمممته رروه تكنولوژي راديولوژي دانشمممكده پيراپزشمممكي پذيرش دانشمممجو در مقطع كارشمممناسمممي  ضممممنا 

 را در دستور كار خود دارد.   تصويربرداري پزشكي

    اعضای هیات علمی گروه رادیولوژی

  مدير رروه( صالح صالحيدكتر 

 
 مسعود نجفيدكتر

 
  مولوديكاوه 
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 فاطمه اميري

 

 محمد رسول توحيد نيا

 
 

 پزشکی هسته ایگروه -

سال   سته اي در     1383از  شته تكنولوژي پزشكي ه سي    مقطع موفق به راه اندازي ر شنا ضر پذيرش   وناپيوسته ررديد   پيوسته  كار . درحال حا

 دانشجو در مقطع كارشناسي پيوسته  دارد

  اعضای هیات علمی گروه پزشکی هسته ای  

   دكتر احسان خدامرادي 

 
 مجتبي حسينيدكتر 

 

 

 
 دكتر بابک ن ري

 

 

 

 

 دكتر يحيي صفري
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 صالح صالحيدكتر 

 

 
. 

هاي آموزشمممي راديولوژي و        الفتي ژيال  ناس رروه  كارشممم  

 پزشكي هسته اي(

 

 

 

 

 
 

  رادیولوژی و پزشکی هسته ایهای امکانات آموزشی گروه  

رروه در حال حاضر داراي چهار آزمايشگاه فعال شامل آزمايشگاه دوزيمتري، آزمايشگاه كنترل كيفي، كارراه تعمير و 

شته هاي مختلف خدمات مي           شجويان ر شد كه به دان شگاه فيزيک عمومي مي با ستگاه راديولوژي و آزماي نگهداري د

 دهند. 

 : آینده شغلی

ساني بعد  -1 سال   به كارريري نيروهاي فار     انجام دوره طرح نيروي ان سي به مدت دو  شنا صيل  غ از اتمام دوره كار التح

 در مراكز درماني دولتي جهت آينده شغلي (

مراكز  ،جذب در مراكز درماني مانند بيمارستانها اعم از دولتي يا خصوصي ، درمانگاهها ، كلينيک هاي راديولوژي      -2

 تصويربرداري  پزشكي هسته اي و ساير مراكز تصوير برداري

 :)مقاطع تحصیالت تکمیلی موجود و در آینده )کارشناسی پرتوشناسی 

فارغ التحصيالن دوره كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي تشخيصي قادر خواهند بود پ  از فراغت از تحصيل در دوره           

  :ادامه تحصيل دهندزير  كارشناسي ارشد و باالتر در رشته هاي 

لكتريممک(               -پزشمممكي   فنمماوري تصمممويربرداري        يوا ب پزشمممكي   پزشمممكي  زيسممممت          -مهنممدسمممي  مهنممدسمممي 

 -راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي -آمار زيسمممتي- اقتصممماد بهداشمممت -ارزيابي فناوري سمممالمت -اپيدميولوژي -مواد(

  رفمماه  -كتممابممداري و اطالع رسمممماني پزشمممكي -فيزيممک پزشمممكي -علوم تشمممريحي -فنمماوري اطالعممات سمممالمممت

 -وهاي پرتو زاوم دارعل -زيست فناوري پزشكي   -نانوتكنولوژي پزشكي  -تي درمانيمديريت خدمات بهداش  -اجتماعي

  مديريت برنامه ريزي الكترونيكي در علوم پزشكي -آموزش پزشكي -يتاريخ علوم پزشك

 مقاطع تحصیالت تکمیلی موجود و در آینده )کارشناسی پزشکی هسته ای (:            

http://iranianpath.com/design/iranianpathnew/Masters/Biomedical-Engineering/Bioelectric/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A92498.html
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=445
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=445
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=553
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=369
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=369
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=957
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=559
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=559
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=559
http://iranianpath.com/design/iranianpathnew/Master/Medical/Medical-Physics/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C3596.html
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=959
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=959
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=960
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=961
http://iranianpath.com/design/iranianpathnew/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_4705.html
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=558
http://iranianpath.com/?part=menu&inc=menu&id=558
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قادر خواهند بود پ  از فراغت از تحصمميل در دوره  پزشممكي هسممته ايفارغ التحصمميالن دوره كارشممناسممي تكنولوژي  

 : ادامه تحصيل دهندزير  كارشناسي ارشد و باالتر در رشته هاي 

صويربرداري  آوري فن شكي  ت سي  -پز شكي  مهند سي  -(بيوالكتريک  پز شكي  مهند ست   پز  -اپيدميولوژي -(مواد زي

 -زيسممتي آمار -پرتويي حفاظت و راديوبيولوژي -پزشممكي انفورماتيک -بهداشممت اقتصمماد -سممالمت فناوري ارزيابي

 -درماني بهداشمتي  خدمات مديريت -پزشمكي  رسماني  اطالع و كتابداري -سمالمت  اطالعات فناوري -پزشمكي  فيزيک

شكي  نانوتكنولوژي ست  -پز شكي  فناوري زي شكي  علوم تاريخ -اجتماعي رفاه -پز  آموزش -پرتوزا داروهاي علوم -پز

 پزشكي

  اطع تحصیالت تکمیلی رشته :شرایط ورود به مق  

 فارغ التحصيالن رشته هاي زير مي توانند در دوره كارشناسي ارشد فناوري تصوير برداري پزشكي شركت نمايند:

 مهندسي هسته اي ررايش پرتوپزشكي ,پزشكي  مهندسي,راديوتراپي,اي  تكنولوژي پزشكي هسته, راديولوژي,فيزيک 

  
 آزمايشگاه فيزيک آزمايشگاه دوزيمتري

 

 گروه علوم آزمایشگاهی-

 معرفی رشته علوم آزمایشگاهی 

انساج بدن انسان    علوم آزمايشگاهي شاخه اي از علوم پزشكي است كه در ارتباط با آناليز آزمايشگاهي خون، مايعات و     

 به من ور تشخيص بيماري، پيگيري، درمان وحفظ سالمت افراد جامعه مي باشد.

شته   سيار           در اين ر شگاهي نيز ب صي، تجهيزات آزماي شخي شرفت علوم پزشكي ورسترش دامنه روش هاي ت به موازات پي

سيار دقيق وحساس براي           ستگاه هاي الكترونيكي واتوماتيک ب شته از د شاغلين اين ر شرفت كرده  به طوري كه امروز  پي

 انجام آزمايشات مختلف بهره مي ريرند.
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هي تربيت افرادي است كه بتوانند درآزمايشگاه هاي باليني بيمارستانها وآزمايشگاه     مأموريت اصلي رشته علوم آزمايشگا   

هاي مراكز بهداشممتي با دانش اختصمماصممي كه آموخته اند وبا بكارريري دسممتگاه هاي الكترونيكي پيچيده وروشممهاي    

 متعدد، آزمايشات مختلف را روي خون ويا ديگر مايعات وانساج بدن انجام دهند.

 كارشناسي پيوسته و ناپيوسته علوم آزمايشگاهي مقاطع: رشته ها و

سته               ضمنا  شد ناپيو سي ار شنا شجو در مقطع كار شكي پذيرش دان شكده پيراپز شگاهي دان هماتولوژي رروه علوم آزماي

 را در دستور كار خود دارد وبانک خون 

  امکانات آموزشی گروه  

شگاه خون               شناسي، آزماي شناسي وانگل  شگاه ميكروب  شامل آزماي شگاه فعال  رروه درحال حاضر داراي چهار آزماي

شناسي وبيوشيمي، آزمايشگاه ايمنولوژي، سرولوژي وبافت شناسي وآزمايشگاه تحقيقاتي مجهز به دستگاه هاي             

PCR مي باشد. واليزاريدر ووسايل آزمايشگاهي روتين جهت انجام طرح هاي پژوهشي 

 آینده شغلی 

انجام دوره طرح نيروي انساني بعد ازاتمام دوره كارشناسي به مدت دوسال  به كارريري نيروهاي فارغ التحصيل        -1

 درمراكز درماني دولتي جهت آينده شغلي(

ي جذب در مراكز درماني مانند بيمارسممتانها ومراكز بهداشممتي وسممازمان انتقال خون، پزشممكي قانوني، اعم از دولت  -2

 وخصوصي.

 آینده رشته علوم آزمایشگاهی 

فارغ التحصيالن رشته علوم آزمايشگاهي مي توانند درمقاطع كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پايه پزشكي شامل ايمني          

شناسي وغيره ادامه تحصيل داده وپ  ازآن                   شناسي، قارچ  شناسي وويروس  شناسي، ميكروب شناسي، بيوشيمي، انكل 

شگاه ها يا           P.h.Dدرمقطع دكتري   صورت نياز دان صيل دهند ودر  شكي ادامه تح شته هاي علوم پايه پز سياري از ر ( ب

( اين رشته  P.h.Dشور در اين مراكز مشغول كاركردند. عالوه بر آن فارغ التحصيالن دكتري    كمراكز تحقيقاتي سطح  

 آزمايشگاه مشغول به كاركردند. ها مي توانند در بخش هاي آزمايشگاه هاي باليني نيز با همكاري بقيه متخصصان
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  اعضای هیات علمی گروه  

  مدير رروه(دكتر نصرا... سهرابي 

 باكتري شناسي پزشكي

 
 كامران سليمي

 انگل شناس

 
 داريوش پورمند

 ايمني شناسي

  
 دكتر علي ملكي

 هماتولوژي وبانک خون
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  صبافخرالدين دكتر 

 خونهماتولوژي وبانک 

 
 

 دكتر محسن ژاله

 وتشريح بافت شناسي

 
. 

  کارشناسان و مربیان گروه

 محبوب كاشاني

 
 عصمت رشيدي تبار

 
 شهريار ع يمي

 
 ژاله دزفولي منش 

 

 

 

 رامين خشنودي

 
 شكوفه بخشي
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  دكتر فرحناز احمدي 

 

 

 رروه(كارشناس  شهناز محمدي 

 
  علي ناصري

 

 

 

 اطالعات سالمتگروه فناوری -

 فناوري بخش مديريت و تصدي بتوانند كه است ايكارآزموده افراد تربيت سالمت اطالعات فناوري رشته رسالت

 بازيابي و سازيذخيره ها،داده پردازش و آوريجمع بر مشتمل بهداشتي، مراكز و هابيمارستان در سالمت اطالعات

 Hospital information سازي پياده و طراحي كارشناسي، در مشاركت بهداشتي، هايشاخص تحليل اطالعات،

system(HIS) بگيرد عهده بر را. 

 شرایط و نحوه پذیرش:

 .ها و به صورت متمركز خواهد بوداز طريق آزمون سراسري دانشگاه

   )نظری، عملی،کارآموزی در عرصه )کارورزی((دروس رشته  

 واحد130  : تعداد كل واحدها

 واحد 22 دروس عمومي :

 واحد92 : دروس اختصاصي

 واحد16 : دروس كارآموزي در عرصه

 مقاطع تحصیالت تکمیلی موجود و در آینده:

پذيرد و درصدد فراهم كردن شرايط مناسب به صورت پيوسته دانشجو مي در مقاطع كارشناسيهم اكنون اين رشته 

 باشد.ميوانفورماتيک پزشكي   سالمت اطالعات فناوريرشته  2در  براي تربيت دانشجويان كارشناسي ارشد 

 

 شرایط ورود به مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته:

 تاييد مورد پزشكي علوم هايرشته كارشناسي مقاطع التحصيالن فارغ كليه :شامل پذيرش مورد كارشناسي مدرك

 .باشد مي پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت



20 
 

 امکانات آموزشی

داراي امكانات شممبكه، سممخت افزاري و نرم افزارهاي  ITكتاب هاي تخصممصممي، كالس هاي درس و واحد تخصممصممي 

 تخصصي

  اعضای هیات علمی گروه  

   مديررروه  –كامران سليمي 

 
 دكتر علي محمدي 

 
 دكتر سوده شهسواري

 
 دكتر سميه پايدار

 
 دكتر معصومه عباسي

 

  كارشناس رروه( افسانه سياه كمري

 

 

 گروه فوریت های پزشکی-

با بهره گيري  رشته رشته فوريتهاي پزشكي يكي از دوره هاي آموزشي حوزه بهداشت و درمان مي باشد. دانش آموختگان اين 

از آخرين اطالعات علمي با دانش و مهارت خود  به عنوان عضوي از تيم سالمت ، ارائه خدمات و امداد رساني به بيماران و 

  مصدومين را در مرحله پيش بيمارستاني به عهده داشته و گستره اين خدمات آحاد جامعه را در برمي گيرد. 
 

  نقش های دانش آموختگان   
 اين نقش ها شامل : نقش هاي مراقبتي ، آموزشي ، بهداشتي ، مديريتي و پژوهشي در مرحله پيش بيمارستاني مي باشد .      

 



21 
 

 سطوح آموزش -
 EMTدر سه مقطع پايه  با توجه به مقطع تحصيلي (Emergency Medical Technician) هاي پزشكي  فوريتآموزش          

Basic) ( ،  مياني) (EMT Intermediate و پارامديك)  (EMT paramedic صورت مي گيرد.   
 

  شرایط و نحوه پذیرش دانشجو 
 .صورت مي گيرد  و... پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري دانشگاهها بصورت نيمه متمركز و انجام مراحل مصاحبه و معاينه      

 طول دوره وساختار آن    
   .مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد   طول دوره مطابق آئين نامه هاي

 تعداد واحدهای درسی :

واحد  شامل  132وكارشناسي پيوسته   67كارشناسي ناپيوسته   70تعداد كل واحدهاي درسي الزم براي گذراندن دوره  كارداني  

بق آئين نامه هاي   مصوب شوراي عالي برنامه ريزي دروس عمومي ، پايه ، اصلي ، اختصاصي ، كارآموزي وكارآموزي در عرصه و مطا

 علوم پزشكي مي باشد  .

 .دروس اين رشته در قالب دروس تئوري ، عملي ، كارآموزي وكارآموزي در عرصه ارائه مي گردد

آتش نشاني وديگر هالل احمر ، مراكز فوريتها ، دروس عملي در آزمايشگاهها ، مركز مهارتهاي باليني  مجهز ومراكز عملياتي خاص )

سازمانهاي امدادي ( ودروس كارآموزي وكارآموزي در عرصه در مراكز مختلف باليني  وپايگاههاي فوريتهاي پزشكي )شهري وجاده 

   .اي( برگزار مي گردد

 

 گروه فوریتهای پزشکی 

اخذ مجوز پذيرش دانشجو  موفق به 1390در مقطع كارداني شروع به پذيرش دانشجو نموده و از سال  85اين گروه از سال 

 .در مقطع كارشناسي ناپيوسته گرديد كه تا حال حاضر در دومقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته پذيرش دانشجو دارد

دردومقطع كارشناسي پيوسته وكارشناسي ناپيوسته پذيرش دانشجو دارد )كارداني حذف  1399-1400ازسال تحصيلي 

 شده (

 : آینده شغلی

 دوره آموزشي طرح نيروي انساني بعد از اتمام  انجام دوره-1

  اعم از دولتي يا خصوصي  فوريتهاي پزشكي ودرمانيجذب در مراكز  -2

شكي  رروه  ضمنا  شجو در مقطع    فوريتهاي پز سته     پذيرش دان سي پيو شنا سال   كار ضمنا     1399از   شروع خواهد نمود . 

 را در دستور كار خود دارد.  كارشناسي ارشد مقطع 

ادامه ازجمله پرستاري اورژان  فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند در رشته هاي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد   

 تحصيل دهند

 امکانات آموزشی گروه:

 كالس هاي مجهز به امكانات سمعي بصري .1



22 
 

پيشرفته، امكانات حمل   CPRمركز مهارت هاي باليني مستقر در دانشكده و داراي امكانات الزم  مانكن هاي   .2

 ها( و جابجايي مصدوم، تجهيزات مربوط به دستورالعمل هاي فوريت

 كز فوريت هاي پزشكيامر .3

   اعضای هیات علمی گروه  

                    بيژن صبور

 

 ارسالن نادري پور

 

 رضا پورميرزا كلهر

 

 افشين رودرزي

 

 مربي شهرام اكبري              

 
  

 گروه هوشبری -

 مامايي پرستاري، دانشكده 1374 سال از. نمود هوشبري كارداني رشته در دانشجو پذيرش به اقدام 1370 سال از رروه اين

 پيراپزشكي دانشكده  به رروه آموزش و مسئوليت 1386 از سال ررفت. عهده به را دانشجويان اين مسئوليت پيراپزشكي و
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پذيرش  وناپيوسته  پيوسته كارشناسي مقطع2درحال حاضر در  دانشكده اين.  دارد ادامه روند اين كه تاكنون ررديد محول

   دانشجو دارد .

 از بعد و حين قبل، مراحل در بيماران از بخش اثر و مطلوب مراقبت بتوانند هدم رروه تربيت كارشناساني است كه  

  آورند اي به عمل ناحيه بيحسي و عمومي بيهوشي بيماران تحت در بيهوشي

 هوشبريكارشناسي پيوسته و ناپيوسته  رشته ها و مقاطع: 

 آینده شغلی 

انجام دوره طرح نيروي انساني بعد ازاتمام دوره كارشناسي به مدت دوسال  به كارريري نيروهاي فارغ التحصيل       

 درمراكز درماني دولتي جهت آينده شغلي(

 دولتي وخصوصي.جذب در مراكز درماني مانند بيمارستانها   اعم از 

 فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند در رشته هاي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد ادامه تحصيل دهند

 نفر 3 تعداد اعضای هیات علمی گروه:

   رسول كاويان نژاد 

 رروه مدير ابراهيم عزتي

 
 ندا خالديان

 
 فوزيه خدادادي 

 

 

 کارشناسان گروه:
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 مربي                  زيبا حيدريان

 
 مربي                 سجاد حسيني

 
  الهام حسيني   كارشناس رروه 

 
 

 مدیریت پژوهشیواحد 

شي       اين واحد در زمينه مشماوره هاي پژوهشمي ، انجام طرح هاي تحقيقاتي اسماتيد ودانشمجويان  وزمينه هاي ديگر پژوه

 فعاليت دارد

 واحد استعداد درخشان  

 معرفي دانشجويان به واحد استعداد درخشان دانشگاه و... فعاليت دارد،  دانشجويان استعداد درخشان اين واحد در زمينه 

 مسئول واحد استعداد درخشان  خانم دكتر سوده شهسواري است.

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی

اين كميته يكي از واحد هاي تحقيقاتي دانشمممكده اسمممت كه در زمينه مختلف پژوهشمممي  طرح هاي تحقيقاتي ، چا              

هاي پژوهشمممي و...(        راه كار قاالت ،  يت دارد              كه  م عال يان ف هاي پژوهشمممي  دانشمممجو عاليت يت ف تاي تقو  .                      در راسممم

 ن ژاله         مسئول كميته تحقيقات دانشجويي   آقاي دكتر محس
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  تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکیمجله علمی پژوهشی  -

رشممته هاي  ، محققين ودانشممجويان اين دانشممكده داراي مجله علمي پژوهشممي اسممت كه مقاالت پژوهشممي اسمماتيد  -

 منتشر مي نمايد.مختلف در سراسر كشور 
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